
 

Intelligent Alarm and Security System 

                      LeoTON 

                  NiKE-ECON 

คู่มือการ ติดตั้งและการตั้งระบบขนาดยอ่ 

                    Version C1 

ขั้นตอนการติดตั้ง 
1.การติดตั้งตวัเคร่ืองควบคุม 
             เลือกบริเวณท่ีจะติดตั้งเคร่ืองควบคุม โดยเลือกติดตามผนงัท่ีมีความมัน่คงแขง็แรง และท่ีส าคญัภายในบริเวณท่ีติดตั้งควรมี 
สายโทรศพัทต์่ออยูด่ว้ย เพ่ือความสะดวกในการต่อเขา้กบัเคร่ืองควบคุมจากนั้นใหท้ าการวดัระดบัตวัเคร่ืองควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
สามารถตรวจเช็คไดส้ะดวก  เสร็จแลว้ใหเ้จาะรู 2  รูแลว้ใส่น็อตสกรูวางฐานของตวัเคร่ืองแลว้ไขน็อต แขวนตวัเคร่ืองควบคุมกบัฐานท่ี
ตดักบัผนงั แลว้ใหใ้ส่อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามช่องที ก าหนดอยูข่า้งเคร่ือง   คือ 
1.1 สวทิชเ์ปิด - ปิดระบบไฟ 

1.2 ไซเรน 12 v. 

1.3 สายไฟจากตวัแปลงไฟ 12 v. 

 

 

1.4 สายโทรศพัทข์าเขา้ ใหใ้ส่ในช่อง  Line แต่ถา้มีโทรศพัทท่ี์ตอ้งการต่อใชง้านใหต้่อเขา้กบัช่อง Phone ของตวัเคร่ืองควบคุม 

 

 

 

 

 

2.การติดตั้งตวัตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

หลงัจากติดตั้งตวัคร่ืองควบคุมเสร็จแลว้  ใหท้ าการติดตั้งตวัตรวจจบัการเคล่ือนไหว  โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะใหเ้คร่ืองท าการ
ตรวจจบั   เจาะรูท่ีผนงั 1 รู แลว้ใส่น็อตสกรู  เพ่ือท่ีจะเป็นท่ียดึเหน่ียวของตวัตรวจจบั 

ไขฐานของตวัตรวจจบัเขา้กบัผนงัดว้ยน็อตสกรูท่ีไดเ้จอะเอาไวก่้อนหนา้ 
ในการติดตั้งตวัตรวจจบัมีขอ้ควรระวงัดงัน้ี 

2.1 ไม่ควรติดตั้งตวัตรวจจบั ในบริเวณท่ีมีการสัน่ไหวหรือ บริเวณท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา 
2.2 ไม่ควรติดตั้งตวัตรวจจบั ในบริเวณท่ีเป้นแหล่งความร้อนหรือความเยน็ เช่น ตูเ้ยน็  แอร์ เป็นตน้ 
2.3 ไม่ควรหนัหนา้ตวัตรวจจบั ไปทางท่ีแสงส่องมาถึงหรือหนัหนา้เขา้กบัแสงโดยตรง 
2.4 ไม่ควรติดตั้งตวัตรวจจบัภายนอกบา้น เพราะตวัตรวจจบัรุ่นน้ีใชติ้ดภายในบา้น 

       ท่ีฐานของตวัตรวจจบั สามารถปรับมุมองศาไดต้ามตอ้งการ ทั้งน้ีโดยทัว่ไป ใหป้รับขนานกบัผนงัหรือ 
ใหป้รับต ่าลงไม่เกิน 12 องศาแต่ในกรณีท่ีมีสตัวเ์ล้ียง ใหป้รับตามค าแนะน าในคู่มือการติดตั้งท่ีมากบัเคร่ือง 
                  :: ความสูงท่ีท าการติดตั้งโดยปกติ อยูใ่นระดบั 1.8 – 2.5 เมตร  โดยประมาณ :: 

                 *ในการตรวจจบั ตวัตรวจจบัจะเร่ิมท าการตรวจจบัเม่ือ ไม่มีการเคล่ือนไหวภายในพ้ืนท่ีเป็นเวลาประมาณ 1 นาที 
                 *กรณีท่ีแบตฯ อ่อนก็จะมีไฟแดง ติดคา้งท่ีหนา้กากของตวัตรวจจบั สามารถมองเห็นไดง่้าย และควร 
                   เปล่ียนแบตฯ ใหม่ทนัทีเพ่ือการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 



3.การติดตั้งตวัตรวจจบัการเปิดประตู หรือหนา้ต่าง 
ในการติดตั้งตวัตรวจจบัการเปิดประตหูนา้ต่าง มีวธีิการติดตั้งดงัน้ี     โดยก าหนดให ้A เป็นตวัส่งสญัญาณและ B เป็น 

อุปกรณ์แม่เหลก็ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ 

 

 

 

 

 

 

3.1 ตวัตรวจจบัการเปิดประตหูนา้ต่างตวั A โดยทัว่แลว้ ใหติ้ดกบั วงกบ หรือ บาประตูท่ีเปิดตาย หรือ บานประตท่ีูเป็นบานซอ้น 

    ในส าหรับ บานเปิดปิดชนิด 2 บาน 

 

 

 

 

 

3.2 ตวัตรวจจบัตวั Bใชติ้ดกบับานประตหูรือหนา้ต่างบานนอกหรือบานท่ีถูกเปิดออกหรือบานซอ้นนอกส าหรับบานเปิดปิดชนิด 2 บาน 

 

 

 

 

 

3.3 ระยะห่างท่ีตวัตรวจจบั A และ B จะห่างกนัไดอ้ยูท่ี่ 0.5 – 2 cm 

3.4 เม่ือ A และ B ห่างกนัเกินจากระยะท่ีก าหนด ไฟแดงท่ีตวัตรวจจบั A ควงแรก หรือ ดวงท่ีอยูด่า้นบนจะติด  
      คา้งประมาณ 1 - 5 วนิาทีแลว้ดบั(ไฟดวงแรกหรือดวงท่ีอยูด่า้นบนติด แสดงวา่ตวัตรวจจบัแยกออกจากกนั) 
 

 

3.5 กรณีท่ีแบตฯ ของตวัตรวจจบัอ่อน  ไฟแดงดวงท่ี 2 หรือ ดวงท่ีอยูข่า้งล่างของตวัตรวจจบัAจะติดคา้ง เพ่ือแจง้เตือนวา่แบตฯ อ่อน 

    ใหรี้บเปล่ียนแบตฯ ใหม่ทนัทีเพ่ือการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
       (ไฟดวงท่ี 2 หรือดวงท่ีอยูด่า้นล่างติด แสดงวา่แบตฯ อ่อน) 
 

3.6 ในการติดตั้งใชไ้ดก้บัทั้งการเจาะไขน็อต หรือ กาว 2 หนา้ 
       หรือ ใช ้ซิลิโคน ก็ได ้
       (แต่โดยทางเทคนิค ใหใ้ช ้ซิลิโคน ชนิดใสแทน) 
 

 

 

3.7 เสาอากาศท่ีมากบัเคร่ือง จะช่วยเพ่ิมระยะทางและความสามารถในการส่งสญัญาณ การดึงเสาร์สญัญาณใหย้าวข้ึนจะท าใหส้ามารถส่ง 
      สญัญาณไดแ้รงข้ึน                        



ขั้นตอนการตั้งระบบ 
4.ขั้นตอนการก าหนด รีโมท 

กดปุ่ม SETกดปุ่ม รีโมทปุ่มใดก็ไดห้น่ึงคร้ัง ไฟ POWER LED จะกระพริบ กดปุ่มเดิมท่ีรีโมทอีกคร้ังเคร่ืองจะส่งเสียง 
ปีป ออกมา กดปุ่มหมายเลข ศูนย ์(0) เพ่ือเป็นการก าหนดและยนืยนัวา่ สญัญาณท่ีท าการบนัทึกเป็น รีโมท กดปุ่ม SET เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูล 

 

5.ขั้นตอนการก าหนดตวัตรวจจบั 

กดปุ่ม SET กระตุน้ หรือเปิดตวัตรวจจบัใหท้ างานไฟ POWER LED จะกระพริบ กระตุน้ หรือเปิดตวัตรวจจบัให้
ท างานอีกคร้ัง เคร่ืองจะส่งเสียง ปีป ออกมา กดปุ่มหมายเลข โซนท่ีตอ้งการก าหนด (1-9) เพ่ือเป็นการก าหนด ตวัตรวจจบั เขา้ไปใน
โซนท่ีตอ้งการ   กดปุ่ม SET เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล   

โซนต่างๆภายใน ระบบโดย 
 โซน 1-5 เป็นโซนปกติ 

โซน  6  เป็นโซนท่ีสามารถ ส่งเสียง ปีป เมื่อมีการกระตุ้นตวัตรวจจบั ในภาวะ Standby 

โซน 7 เป็นโซนส าหรับ ตวัตรวจจบัก๊าซร่ัว หรือ โซนฉุกเฉิน 

โซน 8 เป็นโซนส าหรับ ตวัตรวจจบัควนัไฟ หรือ โซนฉุกเฉิน 

โซน 9 เป็นโซนส าหรับ ตวัตรวจภายใน โซนน้ีจะไม่ท างานเม่ือมีการเปิดระบบใชเ้ป็นบางส่วนดว้ยรีโมท (Part Armed) 

 

6.ขั้นตอนการก าหนดหมายเลขโทรศพัทเ์พื่อการแจง้เตือนโทรออก 
กดปุ่ม # กด 01 ส าหรับเบอร์โทรท่ี 1 (02 ส าหรับเบอร์โทรท่ี 2 โดยก าหนดไดสู้งสุด 12 เบอร์) เคร่ืองจะส่งเสียง ปีป 

ออกมา ไฟ ZONE LED จะกระพริบ ถา้มีการก าหนดหมายเลขโทรศพัทไ์วแ้ลว้ ถา้ตอ้งการลบใหก้ดปุ่ม CLEAR ใส่หมายเลข
โทรศพัทท่ี์ตอ้งการลงไป จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 

 
 

ตวัอยา่งการก าหนดและการลบหมายเลขโทรศพัท ์
กด ปุ่ม  #01   ตามดว้ย 025332751 กดปุ่ม SET 

 

กด ปุ่ม  #01 ไฟ LED จะกระพริบตามท่ีไดใ้ส่หมายเลขไวคื้อ 025332751 กดปุ่ม CLEAR เพื่อลบขอ้มูล 
 

กด ปุ่ม  #01   ตามดว้ย 025332751*191 กดปุ่ม SET, หมายเลขโทรศพัทคื์อ 025332751, และหมายเลขต่อภายในคือ 191 

 

กด ปุ่ม  #15   ตามดว้ย 12345 เพื่อก าหนดหมายเลขสมาชิกศูนยรั์กษาความปลอดภยั 12345 กด SET 

 

 

 

 

 



 

ตวัอยา่งการก าหนดการตั้งค่าระบบเคร่ือง 

กดปุ่ม * ตามดว้ย 1++ SET          + คือหมายเลข (0—9), เพ่ือท าการก าหนด เวลาหน่วงขาออก (ซึง่มีหนว่ยละ่ 5 
วินาที เช่น 02 คือ หนว่งเวลาขาออก 10 วินาที) 

กดปุ่ม * ตามดว้ย 2++ SET          + คือหมายเลข (0—9), เพ่ือท าการก าหนด เวลาหน่วงขาเขา้ (ซ่ึงมีหน่วยละ 5 
วนิาที เช่น 08 คือ หนว่งเวลาขาเข้า 40 วินาท)ี 

กดปุ่ม * ตามดว้ย 3++ SET          + คือหมายเลข (0—9), เพ่ือท าการก าหนด ระยะเวลาดงัของไซเรน (ซึง่มีหนว่ยละ 
20 วินาที เช่น 08 คือระยะเวลาดงัของ ไซเรน 160 วินาท)ี 

กดปุ่ม * ตามดว้ย 4++++ SET      + คือหมายเลข (0—9), เพ่ือท าการก าหนด รหสัผา่น หรือ Password  

(user code) เช่น 1234 
กดปุ่ม * ตามดว้ย 5+ SET            + คือหมายเลข (0—9), เพ่ือท าการก าหนดจ านวนสญัญาณกระด่ิงโทรศพัท ์(เช่น 

08 คือ เมื่อโทรเข้ามาเบอร์ที่ตอ่เข้ากบัเคร่ืองกนัขโมย และไมม่ีคนรับสายภายในเวลา 8 ตดู เคร่ืองก็จะรับสายเองโดยอตัโนมตัิ 
กดปุ่ม * ตามดว้ย 6+ SET              + คือหมายเลข (0 หรือ 1), เพ่ือท าการก าหนด, 0: เตือนแบบไม่มีเสียง 1: เตือน

แบบมีเสียง 
กดปุ่ม * ตามดว้ย 7+ SET             + คือหมายเลข (0 หรือ 1), เพ่ือท าการก าหนด, 0: เตือนแบบไม่มีแจง้เตือนศูนย์

รักษาความปลอดภยั 1: เตือนแบบแจง้เตือนศูนยรั์กษาความปลอดภยั 

 

7. การควบคุมการท างานของเคร่ืองโดยใชโ้ทรศพัทจ์ากระยะไกล 
ในกรณีท่ีโทรศพัทเ์ขา้มาท่ีตวัเคร่ือง คร่ืองจะท าการนบัสญัญานกระด่ิงตามจ านวนท่ีไดท้ าการก าหนดไว ้ค่าก าหนดเร่ิมตน้คือ 

6 สญัญาณ จากนั้นใหท้ าการใส่รหสัผา่นจ านวน 4 หลกั ค่าก าหนดเร่ิมตน้คือ 1234 ถา้รหสัถูก จะไดย้นิสญัญาณเป็นปีบยาว ถา้ไม่
ถูกจะเป็นปีบสั้น ใหท้ าการใส่ใหม่ การกดหมายเลขแต่ละคร้ังจะตอ้งไดย้นิเสียงปีป ตอบกลบั ถา้ไม่ไดย้นิเสียงปีป ใหใ้ส่ใหม่ 

             ในกรณีท่ีเคร่ืองท าการโทรออกไปอนัเน่ืองมาจากการตรวจพบส่ิงผิดปกติ ไม่ตอ้งใส่รหสัค าสัง่ใชง้านมีดงัน้ี 

รหสัค าสัง่ทางโทรศพัท์ 

กด 1 เพื่อใหไ้ซเรนดงั 
กด 2 เพ่ือใหไ้ซเรนไม่ดงั 
กด 3 เพื่อเปิดระบบฟังเสียงทางไกล 
กด 4 เพื่อเปิดระบบเคร่ืองใหท้ างาน 

กด 5 เพื่อปิดระบบเคร่ือง 
กด 6 เพื่อปิดระบบฟังเสียงทางไกล 
กด 0 เพ่ือยกเลิกการติดต่อกบัตวัเคร่ืองทางโทรศพัท ์

 

 

 

 

 



 

8.ปุ่มสั่งงานต่างๆของรีโมท 

เม่ือท าการบนัทึกตวัรีโมทเขา้กบัเคร่ืองควบคุมแลว้ รีโมทจะสามารถสัง่งานไดด้งัน้ี 

1.     ปุ่ม เปิดระบบเคร่ืองใหท้ างาน  พร้อมท่ีจะแจง้เตือนเวลากดจะมีเสียงดงั ปีป 3 คร้ัง 

2.     ปุ่ม ฟ้าผา่ เป็นปุ่ม ท่ีใชก้ดในเวลามีเหตุฉุกเฉิน กดแลว้คร่ืองจะดงัทนัที 

3.     ปุ่ม part armed ใชก้ดในเวลาท่ีตอ้งการตรวจจบัเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ 
         ตรวจจบัภายนอน ไม่ตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

4.       ปุ่ม ปิดระบบเคร่ือง กดหน่ึงคร้ังในเวลาท่ีเคร่ือเปิดระบบอยูจ่ะมีเสียงดงัปีปหน่ึงคร้ัง  หรือเม่ือไซเรนดงั 
      ใหก้ด 2 คร้ัง (คร้ังท่ี 1 ปิด เสียงไซเรน คร้ังท่ี 2 ปิดระบบโทรศพัท)์ คร้ังท่ี 2 จะดงั ปีปแสดงวา่เคร่ืองอยูใ่นสภาวะปิดปกติ 
 

9.การอดัเสียง 
ในการแจง้เตือน ระบบโทรศพัทจ์ะท าการโทรออกไปยงัหมายเลขท่ีตั้งไว ้พร้อมกบัเสียงเจา้ของบา้นท่ี อดัไปกบัตวัเคร่ือง 

        วธีิการอดัเสียงพดูเขา้กบัตวัเคร่ืองมีขนัตอนการก าหนดดงัน้ี 
     กดท่ีปุ่ม               คา้งไว ้รอใหไ้ฟ LED ติดท่ี status แลว้พดู 
        พดูเสร็จแลว้ ใหป้ล่อย (ระบบจะบนัทึกเสียงประมาณ 10 – 12 วนิาที) 
 

 

 

 

      การทดสอบฟังเสียงท่ีอดัไว ้
     ใหน้ าสายโทรศพัทม์าต่อเขา้กบั ตวัเคร่ืองควบคุม  ในช่อง  Line ส่วนช่อง Phone 

     ใหต้่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองโทรศพัทบ์า้น 

 
     

     เสร็จแลว้ใหย้กหู โทรศพัทบ์า้น เคร่ืองท่ีต่อเขา้กบัชอ้ง Phone   แลว้กดปุ่ม                 ท่ีตวัเคร่ืองควบคุมหน่ึงคร้ัง จากนั้น 

        เราจะไดย้นิเสียงท่ีเราอดัเอาไว ้ในขั้นตอนการอดัเสียง 
 

 

 

10. การเปิด – ปิด เคร่ืองโดยไม่ใช ้รีโมท 

    ในกรณีท่ีเจา้ของบา้น ไม่มีรีโมท หรือท ารีโมทหาย เจา้ของสามารถเปิด – ปิด ระบบเคร่ืองไดโ้ดย 
การกดปุ่ม Arm Disarm เ ปิด – ปิดระบบ  

ถา้เคร่ืองถูกปิดอยู ่กดปุ่ม                   ท่ีตวัคร่ืองหน่ึงคร้ังเพ่ือ เปิดระบบใหเ้คร่ืองท างาน 

ถา้เคร่ืองเปิดอยูแ่ละตั้งรหสัไวใ้หก้ดปุ่ม             ท่ีตวัเคร่ืองหน่ึงคร้ังเพ่ือ ปิดระบบเคร่ือง  โดยตอ้งใส่รหสัผา่นท่ีตั้งไวใ้ห ้ 
ถูกตอ้ง จึงจะสามารถปิดระบบได ้ 

 

 



การเปิด – ปิด ระบบโดยใชโ้ทรศพัท ์

           โทรศพัทเ์ขา้มาท่ีตวัเคร่ือง เคร่ืองจะท าการนบัสญัญานกระด่ิงตามจ านวนท่ีไดท้ าการก าหนดไว ้ค่าก าหนดเร่ิมตน้คือ 6      
สญัญาณ จากนั้นใหท้ าการใส่รหสัผา่นจ านวน 4 หลกั ค่าก าหนดเร่ิมตน้คือ 1234 ถา้รหสัถูก จะไดย้นิสญัญาณเป็นปีบยาว 
ถา้ไม่ถูกจะเป็นปีบสั้น ใหท้ าการใส่ใหม่เสร็จแลว้ให ้กด หมายเลข  4 เพื่อ เปิดระบบเคร่ืองใหท้ างาน 

             กด หมายเลข 5 เพื่อ ปิดระบบเคร่ือง 
 กด หมายเลข 0 เพ่ือ ยกเลิกการติดต่อกบัตวัเคร่ืองทางโทรศพัท ์

 

11. ขั้นตอนการลบตวัตรวจจบัและรีโมท 

 

กดปุ่ม            ท่ีรีโมทเพ่ือท าการคลายระบบ จากนั้นกดปุ่ม  คา้ง โดยปุ่มน้ีจะอยูต่รงหนา้เคร่ือง เสร็จแลว้จะมีไฟ 

สีแดงสลบัจาก power มาท่ี status พอไฟสีแดงข้ึนตรง status แลว้ใหก้ดปุ่มหมายเลขโซนท่ีจะลบออกคา้ง
จนกระทัง่มีเสียงดงัป๊ีปออกมาแลว้ใหป้ล่อย (ส าหรับรีโมทใหก้ดหมายเลข 0) 

                                                                                            
 หมายเหตุ  

                                                                                                                                 โปรดตรวจสอบรายระเอียดเพื่มเติมจากคู่มือหลกั 


